Nyhetsbrev, desember 2016

Ingen bilder? Les på nett

God jul og godt nytt år
Vi takker for et hyggelig samarbeid i året
som har gått, og ønsker alle en riktig god
jul og et godt nytt år

Nytt årsoppgjør – er du klar?
Det nærmer seg årsoppgjør og et nytt år. Her er noen tips
om hva du må huske på:
Husk varetelling pr 31.12 med signerte og daterte
tellelister
Dokumenter telling av kontanter i kassebeholdning pr
31.12
Påse tilstrekkelig innestående på skattetrekkskonto
Innberetning av arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser –
Frist for a-melding 5. januar
Frist for innsendelse av
aksjonærregisteroppgave 31.januar
Skattefri sats for bilgodtgjørelse er redusert til 3,50
per km fra 01.01.17
Avlesing kilometerstand bil til bilskjemaet

Tvangsmulkt ved for sen levering av
opplysninger
Skatteetaten har varslet ileggelse av tvangsmulkt ved for
sen innlevering av pliktige oppgaver. Dette omfatter bl.a.
a-melding, MVA-melding, aksjonærregisteroppgave og
selvangivelse. Endringen trer i kraft fra 1. januar 2017.
Ilagt tvangsmulkt beregnes utfra gjeldende rettsgebyr og
erstatter bl.a. tidligere forsinkelsesavgift ved for sen
levering av selvangivelse. For eksempel vil selskap som

tidligere har fått minimumsgebyret på kr 200, uavhengig
av tidspunkt for innlevering av selvangivelsen, bli ilagt ca.
kr 5.000 ved 10 dagers forsinket innlevering, maksimalt
ca. kr 52.000, etter den nye ordningen.

Les mer

Ny MVA-rapportering
- Rapportering av innførsels-MVA
Fra 2017 skal innførselsmerverdiavgiften rapporteres til
Skatteetaten, og skattemelding for merverdiavgift erstatter
dagens omsetningsoppgave. Den viktigste endringen er
at merverdiavgift ved innførsel av varer ikke lenger skal
oppgis på tolldeklasjonen og betales til Tolletaten, men
rapporteres i den nye meldingen og gjøres opp ved
terminforfall sammen med den innlandske
merverdiavgiften. Alle varer skal likevel fortsatt
rapporteres, fremlegges og deklareres til
tollmyndighetene som i dag.
Det er den avgiftspliktige som selv skal oppgi og beregne
den utgående innførsels-merverdiavgiften.
Beregningsgrunnlaget vil være statistisk verdi (tollverdien)
som fremkommer i rubrikk 46 i tolldeklarasjonen. I tillegg
kommer særavgifter og toll (rubrikk 47). Tolletaten vil tilby
en tolldeklarasjonsoversikt som en ny tjeneste i Altinn.
Faktura fra leverandør kan ikke benyttes som
beregningsgrunnlag for innførselsmerverdiavgift.
I tillegg øker antall poster fra 11 i tidligere
omsetningsoppgave til 19 i den nye meldingen.
Vil du vite mer om de nye bestemmelsene?
Ta kontakt med oss, og vi vil bistå med en gjennomgang
og vurdering av hvilke endringer som er relevante for deg
og din virksomhet.

Kontakt oss

Skatteendringer etter budsjettforliket
Budsjettforliket 3. desember 2016 medfører enkelte
endringer i skatteopplegget for 2017. Det gjelder bl.a.
kjøregodtgjørelse, avskrivninger i saldogruppe c og gaver
til frivillige organisasjoner.
Tidligere foreslått reduksjon i skattesats til 24 % er
opprettholdt. Det samme gjelder oppjusteringsfaktoren for
utbytte på 1,24 slik at den totale skatten på utbytte blir
29,76 %.

Les mer
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